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Číslo spisu
OU-TV-OSZP-2020/000870-045

Vybavuje

Trebišov
07. 01. 2020

ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods.
3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3
ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní”) po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, o posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti Dobrá - zariadenie na zber odpadov, navrhovateľa
PharmaCorp, s.r.o., Hlavná 144/8, 076 41 Dobrá, IČO: 50156985 takto rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti: „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“, navrhovateľa PharmaCorp, s.r.o., Hlavná 144/8,
076 41 Dobrá, IČO: 50156985, umiestnená v Košickom kraji, v okrese Trebišov, na pozemkoch parc. 271/4, 271/5,
271/6 v katastrálnom území Dobrá,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o
povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. V prípade zbieraných druhov odpadov uvedených v tabuľke na str. 52 s katalógovým číslom 20 01 40 a poddruhov
odpadov v uvedenej skupine odpadov, musí mať na vykonávanie požadovanej činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou
podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
2. Zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01
06, nakoľko tieto odpady vznikajú v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel a táto
činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.
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3. Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej zmeny činnosti uvedené v
oznámení o zmene navrhovanej činnosti, vrátane zavedenia vhodných organizačných a prevádzkových opatrení.
4. Rešpektovať existujúcu zeleň a obnoviť nezastavané trávnaté plochy poškodené výstavbou.
5. Pri realizácii stavby doporučujeme uprednostniť materiály zo zhodnocovaných odpadov, v prípadoch kde je to
možné bez ohrozenia statiky a funkčných vlastností stavby.
6. Na pozemku navrhovateľa osadiť kompostér pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bude
vznikať pri údržbe zelených plôch.
7. Splniť podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove:
- zabezpečiť plnenie povinností podľa § 27 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. na ochranu vnútorného prostredia budov pred
hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia;
- zabezpečiť plnenie povinností podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého je fyzická osoba - podnikateľ
a právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroj hluk, infrazvuku alebo vibrácií povinná zabezpečiť, aby
expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc
ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) cit. zákona;
- zabezpečiť plnenie požiadaviek ustanovených v NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko;
- dodržať všetky technické a technologické postupy, ktoré majú eliminovať všetky riziká ohrozenia zdravotného
stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady a pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia
vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd;
a dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na zaujatie stanoviska Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trebišove.
8. Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. pred začatím činnosti v prevádzke zariadenia na zber odpadov,
predložiť návrh na posúdenie priestorov Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove v
zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. a v prípade, že priestory zariadenia nebudú riešené v súlade s
platnou legislatívou, nebudú kladne posúdené.
9. V prevádzke zberne nemôže byť spaľovaný žiadny odpad.
10. Pri manipulácii s veľkokapacitnými kontajnermi brať ohľad na bezpečnosť premávky a nakladanie odpadu do
veľkokapacitných kontajnerov prípadne na nákladné autá bude prebiehať v areáli zberného dvora, odkiaľ sa priamo
odpad odvezie.
11. Nákladné autá, prívesy neparkovať mimo areálu zberne ani veľkokapacitné kontajnery neukladať mimo areál
zberne k miestnej komunikácii, aby nedochádzalo k nadmernému poškodeniu vozovky.
12. S nebezpečným odpadom musí byť zaobchádzané v zmysle platných právnych predpisov a dokumentáciu pre
stavebné konanie predložiť na vyjadrenie resp. zaujatie stanoviska Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva a úseku štátnej vodnej správy.

Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ
zapracuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho
konania.

Informácia pre povoľujúci orgán: Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX
218, 851 02 Bratislava IČO: 31820174 má v súlade s ustanoveniami §24, ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie
účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Odôvodnenie
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trebišov, OSŽP“) ako príslušný
orgán, na základe predloženia oznámenia o zmene činnosti Dobrá - zariadenie na zber odpadov, navrhovateľa
PharmaCorp, s.r.o., Hlavná 144/8, 076 41 Dobrá, IČO: 50156985, doručenému OÚ Trebišov, OSŽP dňa 27.06.2019,
začal správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Okresný
úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, po oboznámení sa s predloženým Oznámením o zmene
navrhovanej činnosti zistil, že neobsahuje všetky náležitosti podľa prílohy 8a zákona o posudzovaní potrebné k
posúdeniu Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Neobsahoval druh požadovaného povolenia a povoľujúci
orgán pre stavebné objekty, neobsahoval dokumentáciu - situačný výkres a chýbali niektoré údaje (vlastnícky
vzťah k pozemku, aké stroje budú súčasťou prevádzky) a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých účinkov. Z
uvedených dôvodov Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s §29 ods. 5 zákona
o posudzovaní a § 19 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. OU-TV-
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OSZP-2019/2019/009107-002 zo dňa 28.6.2019 vrátil oznámenie o zmene činnosti navrhovateľovi na doplnenie,
vyzval navrhovateľa k doplneniu podania o uvedené náležitosti a súčasne konanie podľa § 29 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil do doplnenia podania o potrebné náležitosti. Navrhovateľ
dňa 27.08.2019 doložil doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Navrhovaná zmena činnosti rieši zmenu existujúcej zberne odpadov v obci Dobrá, prevádzkovanej od r.2011.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena rozsahu druhov odpadu, ktoré budú predmetom zberu. Zároveň
dochádza k zmene prevádzkovateľa. Predmetné zariadenie na zber odpadov doposiaľ nebolo posudzované podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v Košickom kraji v okrese Trebišov, v obci Dobrá, v katastrálnom území
Dobrá.
Dokumentáciu - oznámenie o zmene činnosti vypracoval Ing. Jana Marcinková, v mesiaci jún 2019, doplnené august
2019 a september 2019.
Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí riešená činnosť do odvetvia 9. Infraštruktúra, položky číslo 9. Stavby,
zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, kde je pre časť B (zisťovacie konanie)
prahová hodnota - od 10 t/rok a položky číslo 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných
kovov alebo starých vozidiel, kde je pre časť B (zisťovacie konanie) prahová hodnota bez limitu. Navrhovaná zmena
činnosti „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ je podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom
zisťovacieho konania, ktoré OÚ Trebišov, OSŽP vykonal podľa §29 zákona o posudzovaní.
Navrhovaná zmena bude využívať existujúci areál zberne v obci Dobrá, spevnené plochy, ako aj existujúcu
infraštruktúru. Plochy na zhromažďovanie odpadov budú upravené v zmysle požiadaviek na ochranu pred
znečisťujúcimi látkami a prevádzka zberne bude doplnená o zodpovedajúce kontajnery a nádoby na dočasné uloženie
odpadov.
Kapacita zariadenia:
- Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - kapacita max. 1200 ton/rok,
Okamžitá jednorázová kapacita zberne: max. 22 ton odpadov kategórie N
- Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel – kapacita max. 10.000
ton/rok
Okamžitá jednorázová kapacita zberne: max. 500 ton kovových odpadov kategórie O

Navrhovateľ plánuje v navrhovanom zariadení na zber odpadov zbierať aj nasledujúce druhy odpadov kategórie
„O“, ktoré však v zmysle Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie:
- papier a lepenka - odpad kategórie „O“- s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v zariadeniach, ktoré sú na to určené
a majú povolenia na ich druhotné spracovanie.
- opotrebované pneumatiky - odpad kategórie „O“ - s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v zariadeniach, ktoré sú
na to určené a majú povolenia na ich druhotné spracovanie,
- sklo - odpad kategórie „O“ - s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v zariadeniach, ktoré sú na to určené a majú
povolenia na ich druhotné spracovanie,
- plastové odpady – odpad kategórie „O“ - s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v zariadeniach, ktoré sú na to
určené a majú povolenia na ich druhotné spracovanie.
Celková kapacita zariadenia je závislá od druhu skladovaného odpadu, spôsobe uskladnenia, počtu prepráv k
oprávneným subjektom, ktoré následne odpad spracovávajú ako druhotnú surovinu.
Zber komunálnych druhov odpadov môže byť vykonávaný len na základe zmluvy uzatvorenej s obcou Dobrá.
Zoznam odpadov, ktoré sú predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a ktorých zber má byť vykonávaný
v zariadení navrhovateľa – zberni odpadov v obci Dobrá - zaradených podľa Prílohy č.1 k Vyhláške Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení Vyhl.
MŽP SR č. 320/2017 Z.z.:
Katalógové č. odpadu Názov Kat. Kód činnosti
16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV
NEURČENÝCH PRE CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A
ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)
16 01 04 Staré vozidlá N R13
16 01 12 Brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O R13
16 01 17 Železné kovy O R13
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16 01 18 Neželezné kovy O R13
16 01 22 Časti inak nešpecifikované O R13
16 02 ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N R13
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O R13
16 06 BATÉRIE A AKUMULÁTORY

16 06 01 Olovené batérie N R13
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N R13
16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N R13
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O R13
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O R13
16 08 POUŽITÉ KATALYZÁTORY

16 08 01 Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07 O R13
16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
O R13
16 08 04 Použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 O R13
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATÍN)
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O R13
17 04 02 Hliník O R13
17 04 03 Olovo R13
17 04 04 Zinok O R13
17 04 05 Železo a oceľ O R13
17 04 06 Cín O R13
17 04 07 Zmiešané kovy O R13
17 04 11 Káble iné ako uvedené 17 04 10 O R13
19 10 ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV
19 10 01 Odpady zo železa a ocele O R13
19 10 02 Odpady z neželezných kovov O R13
19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA,
LISOVANIA A HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 12 02 Železné kovy O R13
19 12 03 Neželezné kovy O R13
20 01 KOMUNÁLNE ODPADY – SEPAROVANÉ ZBIERANÉ FRAKCIE
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N R13
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie N R13
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O R13
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N R13
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O R13
20 01 40 Kovy O R13
20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O R13
20 01 40 02 Hliník O R13
20 01 40 04 Zinok O R13
20 01 40 05 Železo a oceľ O R13
20 01 40 06 Cín O R13
20 01 40 07 Zmiešané kovy O R13

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
Odpad 16 01 06 - staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce bol vynechaný zo zoznamu v zmysle
vyjadrenia MŽP SR, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, kde navrhovateľa upozornili, že
ako zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej
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správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat.č. 16 01 06,
nakoľko tieto odpady vznikajú v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel podľa § 89
ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.
Podmienkou pre zber odpadov s katalógovým číslom 20 01 40 a poddruhov odpadov v uvedenej skupine odpadov
je, že navrhovateľ musí mať na vykonávanie požadovanej činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívne požiadavky uvedené v oznámení o zmene činnosti:
Podľa § 5 zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je zariadenie na zber odpadov definované nasledovne:
Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane
zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
Pri činnosti zber a výkup je prevádzkovateľ ako držiteľ odpadov povinný plniť ustanovenia § 14 a § 16 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre prevádzku zariadenia na zber odpadov musí prevádzkovateľ vytvoriť podmienky v súlade s požiadavkami
Vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení Vyhl.
MŽP SR č.322/2017 Z.z. a Vyhl. MŽP SR č. 379/2018 Z.z.
Evidencia odpadov musí byť vedená v súlade s ust. Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
Použité batérie a akumulátory budú zhromažďované v súlade s ust. § 16 vyhl. MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších
predpisov, v ktorom sú uvedené technické požiadavky na zber použitých batérií a akumulátorov.
Podľa § 64 zák.č.79/2015 Z.z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pre zber starých
vozidiel určené nasledovné podmienky:
Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa § 89 ods.
1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1
písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.
Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a § 16 povinná:
- prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku
alebo inej služby,
- vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, potvrdenie o vyradení
vozidla z evidencie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,
- vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých vozidiel
okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
- odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré vozidlo do
30 dní,
vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k
ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí,
- prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o
evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie,
- zaslať po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o odovzdaní
starého vozidla na jeho spracovanie a následne mu doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
- vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích
informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Všetky elektroodpady budú zhromažďované v zmysle § 8 vyhl. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch a v zmysle § 10 vyhl. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhradený skladovací priestor pre
elektroodpad bude zabezpečený proti atmosférickým zrážkam.
Prevádzkovateľ je povinný plniť požiadavky na oddelený zber a zhromažďovanie elektroodpadu podľa § 8 vyhl.
371/2015 Z.z. a § 10 vyhl. 373/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Skladovací priestor na elektroodpad musí
byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných elektroodpadov.
Opis technického a technologického riešenia v oznámení o zmene navrhovanej činnosti:
Zariadenie na zber odpadov zodpovedá požiadavkám a potrebám navrhovateľa a rieši potrebné požiadavky na
funkciu a účel zariadenia na nakladanie s odpadmi v areáli.
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Navrhovaná činnosť predpokladá využitie jestvujúcej zberne odpadov lokalizovanej v zastavanom území obce
Dobrá, na parcelách registra „C“ - parc.č. 271/4 o výmere 1406 m2 a parc.č. 271/5 o výmere 304 m2, vrátane
existujúcej infraštruktúry a dopravného napojenia.
Popis areálu:
V existujúcom areáli zberne odpadov sa nachádza:
- Súčasťou areálu sú aj sociálne zariadenie a kancelária. Budova, v ktorej sú kancelária a sociálne zariadenie pre
zamestnancov je existujúca. Budova má existujúci rozvod elektrickej energie a prívod vody z verejného vodovodu.
Odkanalizovanie je riešené napojením na existujúcu žumpu.
- Na spevnených plochách areálu zberne sa bude vykonávať skladovanie odpadov kategórie O.
- Na nepriepustných betónových plochách zabezpečených proti vplyvu atmosférických zrážok (zastrešených) sa
budú skladovať staré vozidlá, v špeciálnych kontajneroch budú zhromažďované použité batérie a akumulátory a
ďalší odpad kategórie N.
- V areáli prevádzky bude k dispozícii certifikovaná váha potrebnej nosnosti.
- V areáli zberne sa budú odpady zbierať a triediť podľa jednotlivých druhov, veľkosti a kvality. Miesta
zhromažďovania jednotlivých druhov odpadov budú označené prenosnými tabuľkami, ktorých aktuálnosť bude
zabezpečovať zamestnanec prevádzky.
- Súčasťou zberného miesta bude informačná tabuľa pri vstupe do areálu zberne. Areál je uzamykateľný a
zabezpečený proti vstupu cudzích osôb.
Zariadenie na zber bude slúžiť na zber a skladovanie odpadov vyzbieraných od podnikateľských subjektov, ktorým
daný druh odpadu vzniká, ako aj na zber a výkup odpadov od fyzických osôb (občanov).
Zariadenie na zber odpadov bude zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a oplotené dostatočne pevným plotom.
Prevádzka bude riadne osvetlená. Vstup do areálu je zabezpečený prístupovým vjazdom z miestnej komunikácie
cez vstupnú bránu.
Spevnené manipulačné plochy vo vnútri areálu zberne slúžia pre pohyb vozidiel a mechanizmov pre manipuláciu s
odpadmi. Na manipulačnej spevnenej ploche sa uskutočňuje nakladanie a vykladanie vyzbieraného odpadu. Okrem
uvedeného vysokozdvižného vozíka a dopravných vozidiel, ktoré budú použité jednorázovo pri naložení a odvoze
odpadu, resp. vyložení prázdnych kontajnerov, nebudú súčasťou prevádzky zberne odpadov žiadne iné stroje a
mechanizmy.
Potrebné stavebné úpravy existujúcich objektov:
- doplnenie betónových plôch a ich prestrešenie tak, aby boli zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov,
- pre dočasné uskladnenie odpadov kategórie N bude nutné betónové plochy zabezpečiť náterom odolným voči
pôsobeniu znečisťujúcich látok.
Prevádzku zberne bude potrebné vybaviť potrebnými kontajnermi, paletami a obalmi na skladovanie odpadov
kategórie O, ako aj špeciálnymi nádobami na dočasné uskladnenie odpadu kategórie N.
Úpravy budú vykonané tak, aby zberňa spĺňala technické, legislatívne a organizačné požiadavky pre zariadenie
na nakladanie s odpadom. Dispozícia a funkčno-prevádzkové riešenie je priestorovo priehľadné, umožňuje ľahkú
orientáciu, bezpečný pohyb a dopravu odpadu.
Navrhované technické a technologické vybavenie prevádzky:
- informačná tabuľa na vstupe
- váha – v areáli prevádzky bude k dispozícii certifikovaná váha potrebnej nosnosti.
Kontajnery a obaly na druhotné suroviny:
- kovové palety o objeme 1 m3
- BIG BAG vrecia
- kovové obaly a prepravky
- VKK kontajner – podľa potreby
- špeciálne boxy určené na zhromažďovanie použitých batérií a akumulátorov,
- vysokozdvižný vozík.
Ďalej budú v prevádzke k dispozícii:
- osobné ochranné pracovné pomôcky,
- lekárnička,
- havarijná súprava ADR - sypký absorbent, metla, lopata, rukavice, vhodná nádoba na použitý absorbent.

Skladovanie odpadov v navrhovanom zariadení je len dočasné, do doby naplnenia kapacity zariadenia. Odvoz
je vykonávaný priebežne po dohode so zmluvnými spoločnosťami tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu kapacity
zariadenia.
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Odpady do zariadenia na zber odpadov budú prijímané od právnických aj fyzických osôb v čase na to určenom na
vstupnej informačnej tabuli a prevádzkovým poriadkom.

Zariadenie bude členené na nasledovné technologické kroky:
1. Prísun odpadov
Prísun odpadov od jednotlivých pôvodcov a držiteľov do navrhovaného zariadenia bude vykonávané dopravnými
prostriedkami navrhovateľa, resp. zmluvne dohodnutým prepravcom. Odpady sú do zariadenia zhromažďované v
čase na to určenom na vstupnej informačnej tabuli a prevádzkovým poriadkom. Pri vstupe do areálu budú odpady
na vstupe vážené na certifikovanej váhe, zaevidované, vytriedené a oddelene uskladnené podľa jednotlivých druhov
a skupín na vopred vyznačené miesta.
V zariadení sa v čase prevádzky zabezpečí vstupná vizuálna kontrola privážaných odpadov z dôvodu zistenia, či
sa v dodávke nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín, alebo druh odpadu, ktorý nie je v zozname odpadov
povolených na zber odpadov. V prípade vizuálnej kontroly, ktorú vykonáva pracovník odoberajúci odpad, ak sa
zistí, že v odpade sa nachádza aj iný odpad, ako držiteľom deklarovaný odpad, pracovník ho neprevezme a vráti
ho držiteľovi odpadu.
2. Zber a skladovanie vstupných kovových odpadov, starých vozidiel, použitých batérií a akumulátorov a
elektroodpadov.
Odpady budú zberané od právnických subjektov aj fyzických osôb. Na spevnených plochách areálu zberne sa bude
vykonávať skladovanie odpadov kategórie O. Na nepriepustne upravených betónových plochách zabezpečených
proti vplyvu atmosférických zrážok (zastrešených) sa budú skladovať staré vozidlá, v špeciálnych kontajneroch budú
zhromažďované použité batérie a akumulátory a ďalší odpad kategórie N.

Podrobnejší popis k zberu jednotlivých druhov odpadov:
ZBER KOVOVÝCH ODPADOV
Účelom navrhovanej činnosti bude zber a triedenie železných a neželezných kovových odpadov kategórie „O“
– ostatný odpad podľa druhu odpadu s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v spracovateľských zariadeniach v
celkovom predpokladanom ročnom množstve kovových odpadov max. 10 000 t/rok. Kovové odpady budú prijímané
od právnických osôb aj fyzických osôb (výkup).
V zberni budú prijímané iba kovové odpady kategórie O - ostatné odpady, ktoré budú vykupované a dočasne
uskladnené vo veľkokapacitných kontajneroch, v menších skladovacích nádobách alebo na vonkajších spevnených
plochách podľa druhu odpadov do doby naplnenia skladovacej kapacity. Odvoz odpadov bude vykonávaný priebežne
tak, aby nedošlo k prepĺňaniu skladovacej kapacity zariadenia.
ZBER STARÝCH VOZIDIEL
V zberni budú prijímané aj staré vozidlá, ktoré patria do kategórie odpadov N – nebezpečné odpady. Tie budú
odvážené a zaevidované, následne budú uložené na spevnenej nepriepustnej zastrešenej ploche, zabezpečené proti
úniku znečisťujúcich látok do prostredia. Odvoz odpadov bude vykonávaný priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu
skladovacej kapacity zariadenia, ktorá je max. 6 ks osobných motorových vozidiel.
- Celková max. kapacita: 800 ton/rok starých vozidiel
- Okamžitá jednorazová kapacita: max. 6 osobných motorových vozidiel, t.j. cca 12 ton
ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie zariadenia na oddelený zber použitých batérií, akumulátorov, ktoré budú
odvezené na spracovanie u autorizovaných spracovateľov v súlade s ustanoveniami zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na
jeho základe.
V zariadení na zber použitých akumulátorov a batérií budú odpady dočasne zhromažďované v špeciálnych
nádobách, ktoré spĺňajú všetky technické a environmentálne kritéria na skladovanie konkrétnych druhov odpadov,
na nepriepustných plochách pod zastrešením, t.j. zabezpečené proti vonkajším vplyvom.. Po nazhromaždení
efektívne prepraviteľného množstva odpadov bude následne zabezpečovaný odvoz odpadu oprávnenou zmluvnou
spoločnosťou cestnou dopravou.
Odpady budú prijímané aj od zmluvných partnerov. Pri každej dodávke držiteľ odpadu predloží doklad o druhu a
množstve dodaného odpadu. Skontroluje sa kompletnosť a správnosť sprievodných dokladov, množstvo dodaného
odpadu, vizuálne vzhľad odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.
Ak sa pri preberaní odpadu zistí, že odpad nezodpovedá druhu odpadu, ktorý je zmluvne dohodnutý, takýto odpad
sa neprevezme.
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Prevzatý – prijatý odpad sa odváži na certifikovanej váhe a zaeviduje sa do prevádzkového denníka zariadenia
(evidenčných listov odpadu). Zamestnanec zberne potvrdí Sprievodný list nebezpečného odpadu. Odpad sa uloží na
určené miesto v zariadení na zber odpadov a čaká na odvoz zazmluvnenou spoločnosťou na zhodnotenie.
Pri prevádzkovaní zariadenia môže vzniknúť aj odpad kat. číslo 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami. Ide o použité osobné ochranné pomôcky, absorbent použitý na zasypanie a neutralizáciu prípadných
drobných úkapov elektrolytu. Tento odpad bude uložený v samostatnej, havarijne zabezpečenej nádobe.
Zariadenie na zber použitých batérií a akumulátorov bude spĺňať tieto technické požiadavky v súlade s ust. § 16 vyhl.
MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov:
- pri zbere a skladovaní použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečená manipulácia tak, aby nedošlo
k ich poškodeniu; priestory pre skladovanie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musia
byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu odpadov,
odobraných komponentov a výstupných frakcií,
- priestory pre skladovanie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musia byť umiestnené mimo
inundačných území a ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
- skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch,
v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie použitých batérií a akumulátorov v členení na tieto zberové skupiny:
1. prenosné batérie a akumulátory,
2. automobilové a priemyselné olovené batérie a akumulátory,
3. automobilové a priemyselné batérie a akumulátory, iné ako uvedené v druhom bode,
- príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných
použitých batérií a akumulátorov podľa písmena c) a jednotlivé priestory musia byť fyzicky oddelené tak, aby
nedošlo k samovoľnému zmiešavaniu jednotlivých druhov použitých batérií a akumulátorov.
Navrhovateľ predloží k žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zmluvu na odber použitých
batérií a akumulátorov s oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
- Celková max. kapacita: 200 ton/rok použitých batérií a akumulátorov
- Okamžitá jednorázová kapacita: max. 5 ton použitých batérií a akumulátorov
ZBER ELEKTROODPADU
Účelom tejto činnosti bude zber elektroodpadu a jeho následná preprava do zariadenia na zhodnotenie odpadov.
Elektroodpad kategórie „O“ bude uskladnený v zodpovedajúcom kontajneri na vonkajších spevnených plochách,
zabezpečený proti poveternostným vplyvom. Elektroodpad kategórie N bude zhromažďovaný pod prístreškom
zabezpečeným pred pôsobením vonkajších vplyvov, na nepriepustnej podlahe, kde bude dočasne uskladnený v
kontajneroch, v menších skladovacích nádobách umiestnených v sklade do doby naplnenia skladovacej kapacity.
Odvoz odpadov bude vykonávaný priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu skladovacej kapacity zariadenia.
Prevádzkovateľ zberne je povinný plniť požiadavky na oddelený zber a zhromažďovanie elektroodpadu podľa § 8
vyhl. MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v zmysle § 10 vyhl.
MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ predloží k žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zmluvu na odber
elektroodpadu s oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nakladanie s elektroodpadom.
- Celková maximálna kapacita: 200 t/rok elektroodpadu
- Okamžitá jednorázová kapacita : max. 10 ton elektroodpadu kat. „O“
max. 5 ton elektroodpadu kat. „N“
Všetky elektroodpady budú zhromažďované v zmysle § 8 vyhl. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch a v zmysle § 10 vyhl. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhradený skladovací priestor pre
elektroodpad bude situovaný v jestvujúcom areáli zberne, zabezpečený proti atmosférickým zrážkam.

Požiadavky na vstupy:
Zmena navrhovanej činnosti v areáli existujúcej zberne odpadov si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy.
Areál zberne je napojený na elektrickú verejnú rozvodnú sieť. Prevádzka zariadenia na zber odpadov bude využívať
existujúci rozvod elektrickej energie, bez potreby navýšenia jej odberu.
Počas prevádzky zariadenia na zber odpadov bude využívané existujúce mobilné telekomunikačné napojenie.
Areál zberne je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu.
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Predmetná činnosť nepredpokladá žiadne významné surovinové a materiálne zdroje vstupujúce do tohto procesu
v etape prípravy, nakoľko ide o pokračovanie predchádzajúcej činnosti. Vstupom do procesu sú druhy zbieraných
odpadov, ktoré sú dôležité pre ďalší proces zhodnocovania oprávnenými spoločnosťami.
Zberňa je prístupná z jestvujúcej cesty III. triedy 553035. Prístup osobných a nákladných vozidiel bude tak ako
doposiaľ, parkovacie plochy v minimálnom rozsahu – 2 parkovacie miesta - sú v rámci areálu jestvujúce, nedôjde
k žiadnej zmene. Počet parkovacích miest sa oproti súčasnému stavu nezmení.
Manipulačné plochy vo vnútri areálu spevnené zhutneným kamenivom slúžia pre pohyb vozidiel a mechanizmov
a pre manipuláciu s odpadmi. Na manipulačnej spevnenej ploche sa uskutočňuje nakladanie a vykladanie
vyzbieraného odpadu.
Nároky na pracovné sily - zberňu odpadov budú tak ako doposiaľ obsluhovať 2 pracovníci.

Údaje o výstupoch:
Zdroje znečisťovania ovzdušia - Zber, triedenie a skladovanie odpadov nie je kategorizovaným zdrojom
znečisťovania ovzdušia. Zdrojom škodlivín emitovaných do ovzdušia môžu byť emisie z dopravy spôsobené
prejazdom nákladných áut.
Odpadové vody - Odpadové vody z objektu, v ktorom sa nachádza WC existujúcej zberne odpadov (splaškové
odpadové vody) sú vypúšťané do existujúcej žumpy. Vody z povrchového odtoku sú vsakované do okolitého
prostredia.
Odpady - Druhy dočasne skladovaných odpadov v zariadení na zber odpadov, ktoré sú predmetom Oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti sú uvedené vyššie v odôvodnení rozhodnutia. Počas prevádzky zberne vznikajú aj bežné
komunálne odpady a môžu vzniknúť aj občasné odpady z nepredvídateľných situácií, ako je únik ropných látok
z motorových vozidiel. V takomto prípade bude mať prevádzkovateľ k dispozícií vhodné absorpčné prostriedky
(vapex, perlit) na okamžitý zásah. Absorbenty znečistené znečisťujúcimi látkami budú po vyzbieraní odovzdané na
zneškodnenie oprávnenej spoločnosti. Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu bude zabezpečený v súlade s
príslušným všeobecne záväzným nariadením obce Dobrá. Zneškodnenie odpadu kat.č.15 02 02 bude zabezpečený
oprávnenou spoločnosťou.
Zdroje hluku a vibrácií - Vzhľadom na doterajší spôsob využitia priamo dotknutého územia – existujúca zberňa
odpadov - sa v priebehu jej ďalšej prevádzky neočakáva významné zhoršenie hlukovej záťaže. Priamo dotknuté
územie je v zastavanom území obce, v blízkosti obývaných rodinných domov, cesty III. triedy a miestnej
komunikácie. Vzhľadom na charakter a rozsah činnosti sa nepredpokladá prekročenie hlučnosti nad povolené limity
v blízkosti obytných domov. Prírastok dopravy viazanej na navrhovanú činnosť sa predpokladá málo významný.
Pri samotnej prevádzke zdrojom hluku môže byt občasná nepravidelná manipulácia s odpadmi pri dovoze a
expedícii. Vzhľadom k tomu, že predmetná činnosť je pokračovaním - od roku 2011 prevádzkovanej zberne odpadov
nepredpokladá sa významný nárast oproti súčasnému stavu. Nákladnou dopravou sa bude realizovať len vývoz
jednotlivých výstupných komodít k ďalším spracovateľom odpadov na základe zmluvného vzťahu. Frekvencia
vývozov druhotných surovín bude cca 1x týždenne.
Zdroje žiarenia, tepla a zápachu - V rámci prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebude produkované žiarenie
ani sa nebudú vytvárať iné fyzikálne polia, nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. V zariadení nebudú skladované odpady, ktoré by boli zdrojom
zápachu.
Výrub drevín - Zmena navrhovanej činnosti v areáli existujúcej zberne odpadov si nevyžaduje likvidáciu drevín
ani zelene.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli vypracované aj nasledujúce dokumenty: Protokol z merania hluku
v životnom prostredí vypracovaný Ing. Petrom Vankom dňa 02.11.2019 a Posúdenie zdravotných rizík a hodnotenie
vplyvov na verejné zdravie (HIA) vypracované Ing. Jarmilou Kočišovou dňa 04.11.2019.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Vplyv na horninové prostredie a reliéf: Vzhľadom na to, že sa jedná o zmenu existujúcej činnosti s minimálnymi
stavebnými zásahmi a vzhľadom na rozsah navrhovanej zmeny činnosti, charakter prostredia sa neočakávajú žiadne
výrazné vplyvy posudzovanej zmeny činnosti na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade
len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a
prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.
Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík – Hodnotené územie predstavuje svojou štruktúrou
kombináciu urbanizovanej krajiny a krajiny s poľnohospodárskym využívaním. Hluková situácia v posudzovanej
oblasti je v súčasnosti charakterizovaná predovšetkým hlukom z intravilánových komunikácii obce resp. hlukom
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z iných zdrojov (stacionárnych zariadení) spôsobený aktivitami ľudí a zo železničnej trate. Dotknuté územie je v
zastavanom území obce, v blízkosti obývaných rodinných domov a obecnej komunikácie. Vzhľadom na charakter a
rozsah činnosti sa nepredpokladá prekročenie hlučnosti nad povolené limity v blízkosti obytných domov. Prírastok
dopravy viazanej na navrhovanú zmenu činnosti bude málo významný. Pri samotnej prevádzke zdrojom hluku môže
byt občasná nepravidelná manipulácia s odpadmi pri dovoze a expedícii. Vzhľadom k tomu, že predmetná činnosť je
pokračovaním - od roku 2011 prevádzkovanej zberne odpadov nepredpokladá sa významný nárast oproti súčasnému
stavu. Nákladnou dopravou sa bude realizovať len vývoz jednotlivých výstupných komodít k ďalším spracovateľom
odpadov na základe zmluvného vzťahu. Frekvencia vývozov druhotných surovín bude cca 1x týždenne.
V danej prevádzke bolo vykonané meranie hluku. Meranie hluku sa uskutočnilo dňa 18.10. 2019 pod oknami
novopostaveného rodinného domu na Dlhej ulice cca 5 m od plota oddeľujúceho zberný dvor od okolia. Pre meranie
bolo zvolené miesto pred oknom RD najbližšie k skládke kovového odpadu v areáli zberného dvora vo vzdialenosti
15 – 20 m od rodinného domu. Meranie sa uskutočnilo počas naloženia jedného kontajnera v trvaní cca 45 minút
a meranie počas žiadnej aktivity v trvaní 30 minút (hluk pozadia). Výsledky merania boli v protokole z merania
podrobne uvedené v grafickej aj číselnej forme. V priebehu merania bola dopravná intenzita nákladných automobilov
na Dlhej ulici v priebehu cca 2 hod v počte 13. Charakter hluku počas nakladania šrotu v porovnaní s hlukom pozadia
bol takmer identický. Hluk nemá impulzový ani tónový charakter. Výsledná posudzovaná hladina hluku z nakladania
a odvozu šrotu v trvaní cca 88 minút je 49,6 dB – t.j. neprekračuje prípustnú hodnotu určujúcich veličín hluku vo
vonkajšom prostredí pre deň.
Z hľadiska faktora pohody pre obyvateľstvo trvalo žijúcich v blízkosti objektu zberne sa musí tiež zohľadniť aj
jeho dočasné krátkodobé narušenie v období stavebných úprav objektu, čo bude však dočasná záťažou. V zmysle
doloženého Posúdenia zdravotných rizík a hodnotenia vplyvov na verejné zdravie navrhovanej zmeny činnosti
poškodenie zdravia obyvateľov v okolí navrhovanej prevádzky nadmerným hlukom zberne odpadov nie je reálne.
V rámci technológie sa nebudú používať žiadne biologické prostriedky. Ohrozenie zdravia obyvateľov v okolí ani
vlastných pracovníkov biologickými faktormi z posudzovanej činnosti nie je reálne.
Z predloženého Posúdenia zdravotných rizík a hodnotenia vplyvov na verejné zdravie vyplynulo, že za predpokladu,
že sa budú dôsledne dodržiavať všetky schválené prevádzkové postupy a príslušné legislatívne predpisy, možno na
základe vykonaného hodnotenia dopadov na verejné zdravie objektívne vyhodnotiť činnosť „Dobrá – zariadenie na
zber odpadov“ ako celospoločensky akceptovateľnú bez závažného vplyvu na zdravie pracovníkov a obyvateľov
bývajúcich v posudzovanej oblasti.
Vzhľadom na doterajší spôsob využitia priamo dotknutého územia – existujúca zberňa odpadov - sa v priebehu
jej ďalšej prevádzky za dodržania platnej legislatívy a podmienok stanovených Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom v Trebišove neočakáva významné zhoršenie vplyvu na obyvateľstvo oproti súčasnému stavu.
Vplyvy na ovzdušie - Zber, triedenie a skladovanie odpadov nie je kategorizovaným zdrojom znečisťovania
ovzdušia. Zdrojom škodlivín emitovaných do ovzdušia môžu byť emisie z dopravy spôsobené prejazdom nákladných
áut, avšak ich predpokladaná frekvencia sa oproti doterajšiemu stavu významne nemení. V doloženom Posúdení
zdravotných rizík a hodnotení vplyvov na verejné zdravie sa konštatuje, že nebol identifikovaný žiadny významný
negatívny vplyv na zmenu imisnej záťaže. V rámci tohto posúdenia vplyvu na verejné zdravie bola pozornosť
venovaná aktivitám súvisiacim s činnosťou zberne odpadov. Ovplyvnenie ovzdušia z dopravy v parametroch
PM10, NO2, CO, TOC, ktoré by sa mohli prejaviť zmenami zdravotného stavu sa nepredpokladá, z dôvodu ich
odhadovaných zmien rádovo v mikrogramoch. V období prevádzky bude zdrojom emisií do voľného ovzdušia v
okolí predovšetkým prevádzka motorových vozidiel, vlastný povrch komunikácie je potom ako každá spevnená
plocha iba druhotným zdrojom prašnosti. Tento vplyv je možné eliminovať vhodnými opatreniami, napríklad
pravidelným čistením areálu a príjazdovej komunikácie, skrápaním v čase sucha. Nepredpokladá sa významný
nepriaznivý vplyv navrhovanej zmeny činnosti na ovzdušie.
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu - Areál zberne je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu.
Odpadové vody z objektu, v ktorom sa nachádza WC existujúcej zberne odpadov (splaškové odpadové vody)
sú vypúšťané do existujúcej žumpy. Vody z povrchového odtoku sú vsakované do okolitého prostredia. Pri
prevádzkovaní zariadenia môže vzniknúť aj odpad kat. číslo 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami. Ide o použité osobné ochranné pomôcky, absorbent použitý na zasypanie a neutralizáciu prípadných
drobných úkapov
elektrolytu. Tento odpad bude uložený v samostatnej, havarijne zabezpečenej nádobe. V zberni budú prijímané
aj staré vozidlá, ktoré patria do kategórie odpadov N – nebezpečné odpady. Tie budú odvážené a zaevidované,
následne budú uložené na spevnenej nepriepustnej zastrešenej ploche, zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok
do prostredia. Odvoz odpadov bude vykonávaný priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu skladovacej kapacity
zariadenia, ktorá je max. 6 ks osobných motorových vozidiel. Pre prevádzku zberne bude spracovaný havarijný plán
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pre prípad havarijného znečistenia vôd v zmysle vyhl. MŽP SR č.200/2018 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd. Pri dodržaní pracovnej a prevádzkovej disciplíny a platnej legislatívy sa nepredpokladá negatívny
vplyv na povrchové a podzemné vody.
Vplyvy na faunu, flóru a biotopy - Vzhľadom k tomu, že prevádzka zberne odpadov bude pokračovaním v areáli
existujúcej činnosti, nedôjde k žiadnym zásahom do existujúcich biotopov živočíchov a rastlín. Táto činnosť nebude
mať žiadny vplyv na chránené územia ochrany prírody.
Vplyvy na krajinu - Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nebude mať vplyv na štruktúru krajiny, estetiku, ani
krajinnú scenériu, nakoľko funkcia využitia priamo dotknutého územia sa nemení.
Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a územný systém ekologickej stability - Realizácia navrhovanej zmeny
činnosti vzhľadom na jej lokalizáciu nebude mať žiadny vplyv na chránené územia, biodiverzitu, ani na podmienky
existencie biotopov. Navrhovanou činnosťou priamo dotknuté územie a jeho širšie okolie podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov patrí do prvého stupňa ochrany prírody a krajiny, ktorému sa
neposkytuje územná ochrana. Navrhovaná činnosť nezasahuje do maloplošných ani veľkoplošných chránených
území ani do vyhlásených území patriacich do sústavy NATURA 2000, ani sa nepredpokladá žiadny nepriamy
významný negatívny vplyv na tieto územia ako aj na územný systém ekologickej stability.
Vplyvy na pôdu a poľnohospodársku výrobu - Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nebude dotknutý
poľnohospodársky pôdny fond a nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, jedná sa o zmenu činnosti
existujúcej zberne odpadov.
Vplyvy na priemyselnú výrobu - Navrhovaná zmena činnosti patrí do odvetvia odpadového hospodárstva.
Prevádzkou zariadenia sa vytvorí nová možnosť pre zber a zhromažďovanie odpadov za účelom ich prepravy na
zhodnotenie v súlade s platnou legislatívou pre oblasť odpadového hospodárstva.
Vplyvy na dopravu – Zberňa je prístupná z jestvujúcej cesty III. triedy 553035. Prístup osobných a nákladných
vozidiel bude tak ako doposiaľ, parkovacie plochy v minimálnom rozsahu – 2 parkovacie miesta - sú v rámci areálu
jestvujúce, nedôjde k žiadnej zmene. Počet parkovacích miest sa oproti súčasnému stavu nezmení. Manipulačné
plochy vo vnútri areálu spevnené kamenivom slúžia pre pohyb vozidiel a mechanizmov pre manipuláciu s odpadmi.
Na manipulačnej spevnenej ploche sa uskutočňuje nakladanie a vykladanie vyzbieraného odpadu. Doprava bude
mierne navýšená oproti súčasnému stavu, ale celkove sa nepredpokladá významný nárast dopravy oproti súčasnému
stavu. Frekvencia vývozov druhotných surovín bude cca 1x týždenne.
Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch - Navrhovaná zmena činnosti je situovaná mimo záujmových oblastí z
hľadiska turizmu a cestovného ruchu. Vzhľadom k tomu sa vplyv na rekreáciu a cestovný ruch neočakáva.
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti: S realizáciou činnosti sú spojené aj
určité riziká havarijného respektíve katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií
spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora)
alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže
byť kontaminácia horninového prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných vôd napr. ropnými látkami, požiar,
ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné
minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj
konkrétnych prevádzkových predpisov pre riešenú prevádzku.
Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti v danej lokalite sú navrhnuté v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti tieto opatrenia počas realizácie resp. počas prevádzky hodnotenej zmeny činnosti:
- Zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov je zabezpečené do času ich odovzdania konečnému
spracovateľovi. Prevádzkovateľ bude nakladať s nebezpečnými odpadmi na zabezpečených plochách brániacich
prípadným únikom do okolia v súlade s Havarijným plánom vypracovaným v súlade s požiadavkami vyhlášky
č. 200/2018 Z.z.. Preprava – presun nebezpečných odpadov bude za podmienok určených v európskej dohode o
preprave nebezpečných vecí ADR.
- oddelene zhromažďovať vytriedené odpady podľa jednotlivých druhov,
- zamedziť úniku olejov a pohonných hmôt z dopravných vozidiel vhodnými technickými opatreniami a
dodržiavaním zákona NR SR c. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení a vykonávacími predpismi vydanými na
jeho základe,
- dopravné vozidlá (nákladné) môžu byt odstavené po dobu vykládky a nakládky odpadov, výhradne na spevnených
plochách,
- vykládku a nakládku je možné vykonávať iba v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.,
- pravidelným čistením areálu a príjazdovej komunikácie predchádzať vzniku prašnosti,
- zabezpečiť prostriedky na zber úkapov znečisťujúcich látok (vapex, perlit, lopaty, vrecia ...),
- zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov, ktoré sú predmetom zberu prostredníctvom oprávnených spoločností,
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- zabezpečiť obsluhu prevádzky zodpovedným a poučeným pracovníkom v oblasti nakladania s odpadmi vrátane
bezpečnostných predpisov a hygieny práce,
- počas prevádzky zariadenia dodržiavať hygienické limity faktorov pracovného prostredia na najnižšiu
dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečiť súlad so zákonom NR SR c. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravotníctva,
- po nábehu na plnú prevádzku zberne zabezpečiť merania hluku oprávneným subjektom a v prípade potreby
zabezpečiť splnenie ďalších opatrení.

Vplyv navrhovanej činnosti presahujúcej štátne hranice sa nepredpokladá.
Súlad navrhovanej zmeny činnosti s územným plánom obce Dobrá – Obce Dobrá vo svojom stanovisku k súladu
navrhovanej zmeny činnosti s platným územným plánom obce uviedla, že od roku 1997 obec nedala vypracovať
nový územný plán, ani pôvodný nebol doplnený prípadne aktualizovaný. Tým pádom obec nemá v súčasnosti platný
územný plán, takže ani činnosť nemôže byť v súlade s platným územným plánom obce Dobrá. Obec neplánuje
vypracovať v blízkej budúcnosti nový územný plán obce.
V zmysle ust. § 11 ods. 2 stavebného zákona sú obce, ktoré majú menej ako 2000 obyvateľov povinné obstarať
územný plán, ak je potrebné riešiť umiestnenie verejnoprospešnej stavby, medzi ktoré sa navrhovaná zmeny činnosti
neradí.

Povoľujúci orgán bude Obec Dobrá a Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy v odpadovom hospodárstve.
Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov:
- stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov,
- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Oznámenie o zmene činnosti je po formálnej aj obsahovej stránke spracované v zmysle prílohy č. 8a zákona o
posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP oznámil dňa 02.09.2019 začatie zisťovacieho konania a doručil
oznámenie o zmene činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom, navrhovateľovi, dotknutej obci a zverejnil ho spolu s oznámením
o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu (od
02.09.2019 do 19.09.2019) a v informačnom systéme EIA/SEA (od 02.09.2019):
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobra-zariadenie-na-zber-odpadov.
Dňa 02.09.2019 bolo tunajšiemu úradu doručené e-mailom a následne dňa 02.09.2019 elektronickým podaním cez
elektronickú podateľňu VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „DOBRÁ - ZARIADENIE NA ZBER
ODPADOV“ od Združenia domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava ako od zástupcu
dotknutej verejnosti.
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TV-OSZP-2019/009107-010 zo
dňa 03.09.2019 požiadal navrhovateľa o zaujatie stanoviska k jednotlivým pripomienkam Združenia domových
samospráv. Navrhovateľ zaslal stanovisko a doplňujúce informácie k jednotlivým pripomienkam Združenia
domových samospráv dňa 13.09.2019.

OÚ Trebišov, OSŽP doručili svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene činnosti v rámci zisťovacieho konania
tieto subjekty:
1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove pod č. ORHZ-TV2-2019/000163 zo dňa
06.09.2019 - z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladáme vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2019/011262-006 zo dňa
10.09.2019:
- Úsek odpadového hospodárstva – Bez pripomienok.
- Úsek štátnej vodnej správy – Bez pripomienok.
- Úsek ochrany ovzdušia – Bez pripomienok.
- Úsek ochrany prírody a krajiny – Realizácia projektu je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany
podľa zákona o OPaK. Na predmetnom území sa nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené
územie z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Nenachádzajú sa tu ani územia z európskej sústavy
chránených území NATURA 2000. Tunajší úrad po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, dospel k záveru,
že predmetným návrhom nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
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3. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TV-OCDPK-2019/011446-2
zo dňa 11.09.2019 – Bez pripomienok.
4. Úrad Košického samosprávneho kraja pod č. 4020/2019/ORRÚP ŽP/31985 zo dňa 05.09.2019 – Je potrebné
posúdiť vhodnosť umiestnenia a dostatočnú vzdialenosť prevádzky, ktorá je situovaná v intraviláne obce Dobrá od
obytnej zóny z hľadiska ochrany obyvateľov proti hluku a ochrany ovzdušia. Pri dodržaní podmienok a minimálnom
zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody,
podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane
ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácii opatrení na prevenciu,
elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie súhlasíme
s navrhovanou zmenou činnosti.
(Vyhodnotenie: Vplyvy navrhovanej činnosti sú vyhodnotené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti, v
protokole z merania hluku v životnom prostredí, v posúdení zdravotných rizík a hodnotení vplyvov na verejné
zdravie, v jednotlivých stanoviskách dotknutých orgánov a v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Pripomienka
na realizáciu opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej zmeny činnosti uvedených v oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, vrátane zavedenia vhodných organizačných a prevádzkových opatrení je prenesená
do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre
povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
5. Anonymné podanie doručené dňa 20.09.2019 - v ktorom sa uvádza, že občania z Dobrej nesúhlasia so zmenou
nakoľko bývajú v strede dediny a veľakrát cítia že v danej zberni pália všeličo a majú poznatky o tom, že v nočných
hodinách aby to ľudia nevideli. Nadránom je cítiť smrad a dym. Presvedčili sa na vlastné oči, že sa dymilo v strede
dediny v noci. V zime bolo vidieť na snehu popol a cítiť smrad. Žiadajú aby boli prísne regulovaný a kontrolovaný
a o zmene navrhovanej činnosti bolo vydané prísne povolenie.
(Vyhodnotenie: Anonymné podanie nie je možné brať ako dotknutú verejnosť z dôvodu, že nespĺňa podmienky §24
zákona o posudzovaní, konkrétne ods. 5 písm. c) kde prílohou písomného stanoviska musí byť aj meno priezvisko
a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, resp. v prípade občianskej iniciatívy nespĺňa
podmienku §24 zákona o posudzovaní, ods. 7 - Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí
obsahovať mená a priezviská, trvalý pobyt, rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú a údaj
podľa odseku 8. Príslušný orgán sa aj napriek tomu zaoberal pripomienkami uvedenými v anonymnom stanovisku
a pripomienkam uvedeným v stanovisku uvádza: riešená zmena činnosti rieši zberňu odpadov nie zariadenie na
spaľovanie prípadne spoluspaľovanie odpadov. Odpady budú v zberni len dočasne uložené pred ich odvezením na
zhodnotenie v súlade s platnou legislatívou pre oblasť odpadového hospodárstva. V prevádzke sa nemôže spaľovať
žiaden odpad a aj keď to vyplýva so samotnej náplne navrhovanej zmeny činnosti (jedná sa len o zber odpadov)
bude táto podmienka prenesená aj do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré bude treba zohľadniť
pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov. Pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov
boli prenesené do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov. Samotné povolenie zmeny činnosti ako aj kontrolu má v kompetencii povoľujúci orgán.)
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor
odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie pod č. 22160/2019 4292/2019-1.8 zo dňa 16.09.2019
- Upozorňujeme navrhovateľa, že v prípade zbieraných druhov odpadov uvedených v tabuľke na str. 52 s
katalógovým číslom 20 01 40 a poddruhov odpadov v uvedenej skupine odpadov, musí mať na vykonávanie
požadovanej činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
- Na strane 6 predloženého zámeru navrhovateľ uvádza v tabuľke, že v zariadení sa budú zbierať aj odpady 16 01
06 - staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce.
Navrhovateľa upozorňujeme, že ako zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani
žiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov kat. č. 16 01 06, nakoľko tieto odpady vznikajú v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie
starých vozidiel a táto činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm.
a) zákona o odpadoch
Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému zámeru „Dobrá - Zariadenie na zber odpadov“,
povahy a rozsahu navrhovanej činnosti ministerstvo konštatuje, že navrhovaná činnosť je akceptovateľná za
podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Za
predpokladu, že vyššie uvedené pripomienky budú zohľadnené v ďalšom stupni povoľovacieho konania, nepožaduje
predložený zámer navrhovanej činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
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(Vyhodnotenie - Pripomienky sú prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov.)
7. Obec Dobrá pod č. 449/2019 zo dňa 24.09.2019 – Ako dotknutá obec sme do 3 pracovných dní od doručenia
informovali verejnosť vyvesením na úradnej tabuli (ako aj na webovú stránku obce Dobrá). Oznámenie bolo
zverejnené na úradnej tabuli obce Dobrá od 04.09.2019 do 19.09.2019. Obci dobrá do 19.09.2019 neboli doručené
žiadne pripomienky zo strany verejnosti.
Obec Dobrá podľa § 29 ods. 9 zákona EIA Vám týmto dáva nasledovné stanovisko:
Žiadame zapracovať do povolenia, aby sa pri manipulácii s veľkokapacitnými kontajnermi bral ohľad na bezpečnosť
premávky a nakladanie odpadu do veľkokapacitných kontajnerov prípadne na nákladné autá prebiehalo v areáli
zberného dvora, odkiaľ sa priamo odpad odvezie. Zároveň žiadame, aby nákladné autá, prívesy neparkovali mimo
areálu zberne ani veľkokapacitné kontajnery neboli uložené mimo areál zberne k miestnej komunikácii, aby
nedochádzalo k nadmernému poškodeniu vozovky. Žiadame tiež, aby s nebezpečným odpadom bolo zaobchádzané
podľa platných právnych predpisov.
(Vyhodnotenie: Pripomienky sú prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov.)
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pod č. A/2019/01056 zo dňa 26.9.2019
(telefonicky sa ospravedlnili, že stanovisko doručia v neskoršom termíne) – Orgán verejného zdravotníctva, ako
dotknutý orgán štátnej správy v tomto konaní chráni verejný záujem - verejné zdravie, ktorého súčasťou je aj
ochrana zdravých životných podmienok a zdravého bývania podľa zák. č. 355/2007 Z.z. S ohľadom na skutočnosť,
že navrhovaná činnosť bude umiestnená v zastavanom území obce Dobrá (obytná zástavba), kde je možné
predpokladať vznik obťažujúcich faktorov pre obyvateľov obcí (obťažujúci hluk, chemické faktory) bude príslušný
orgán verejného zdravotníctva v súlade s §52 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z. v spojení s Vyhláškou MZ SR č.
233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie požadovať spracovanie hodnotenia vplyvov
na verejné zdravie.
Zároveň upozorňujeme na dodržanie všetkých technických a technologických postupov, ktoré majú eliminovať
všetky riziká ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady a pohodu a kvalitu
života, resp. stav životného prostredia vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
(Vyhodnotenie: k navrhovanej činnosti bolo vydané nové stanovisko RÚVZ po spracovaní protokolu z merania
hluku v životnom prostredí a posúdenia zdravotných rizík a hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA), ktoré je
uvedené nižšie v rozhodnutí.)
9. Združenia domových samospráv - dotknutá verejnosť - stanovisko doručené dňa 02.09.2019 e-mailom a následne
dňa 02.09.2019 elektronickým podaním cez elektronickú podateľňu -
K predstavenému zámeru „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ predkladáme nasledovné stanovisko:
1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami
priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé
dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje,
vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné
prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto
hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný
zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a
osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“
Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení
osobitných zákonov:
a. Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú
organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a
Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v
súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej
situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom
dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba
realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej
dopravy.
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Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Predložené Oznámenie nerieši nové dopravné napojenie, nakoľko
ide o napojenie existujúce. Ide o existujúci areál zberne s vybudovanou dopravnou infraštruktúrou. Vjazd pre autá je
zabezpečený cez existujúcu vstupnú bránu z komunikácie v správe KSK. Spôsob napojenia prevádzky na existujúci
komunikačný systém sa nemení a oproti pôvodnému stavu nedôjde k žiadnym zmenám v dopravných vzťahoch.
Existujúce dopravné napojenie areálu je popísané v textovej časti zámeru a vyznačené v situácii.
(Vyhodnotenie: Predložené Oznámenie nerieši nové dopravné napojenie, nakoľko ide o napojenie existujúce. Ide
o existujúci areál zberne s vybudovanou dopravnou infraštruktúrou. Vjazd pre autá je zabezpečený cez existujúcu
vstupnú bránu z komunikácie v správe KSK. Spôsob napojenia prevádzky na existujúci komunikačný systém
sa nemení a oproti pôvodnému stavu nedôjde k žiadnym zmenám v dopravných vzťahoch. Dopravné napojenie
ako aj početnosť dopravy sú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti popísané a nárast dopravy je minimálny,
podrobnejšie riešenie bude predmetom povoľovacieho konania. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo
doložené kladné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru dopravy a pozemných komunikácií.)
b. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy
STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k
nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Vzhľadom k tomu, že ide o existujúcu zberňu s dvoma
parkovacími miestami, ktoré sú dostatočné, zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje ďalšie parkovacie miesta a
v tomto smere nebudú vykonávané žiadne stavebné aktivity.
(Vyhodnotenie: Jedná sa o existujúcu zberňu s existujúcimi parkovacími miestami. Oznámenie o zmene činnosti
nerieši nové parkovacie miesta.)
c. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej
dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou
vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Vzhľadom k tomu, že ide o malú obec so cca 450 obyvateľmi,
zastávka hromadnej dopravy je v 5-minútovej pešej dostupnosti.
(Vyhodnotenie: Autobusová zastávka sa nachádza v 5-minútovej pešej dostupnosti.)
d. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5
zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť v existujúcom areáli zberne nemôže ohroziť
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, nezasahuje do chránených území, ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov a preto je predmetná požiadavka irelevantná. § 3 zák. č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
pojednáva o opatreniach (nie o spracovaní dokumentu), ktoré prispejú k vytváraniu a udržiavaniu územného systému
ekologickej stability.
(Vyhodnotenie: Navrhovaná zmena činnosti je riešená v existujúcom areáli zberne a nepredpokladá ohrozenie alebo
narušenie územného systému ekologickej stability, nezasahuje do chránených území, ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov. K zámeru bolo vydané kladné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné
prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny.)
e. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN
83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky
a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať
ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V existujúcom areáli zberne odpadov nedôjde v žiadnom prípade
pri jej prevádzke ku kolízii s STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny
a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
(Vyhodnotenie: Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je povinnosťou navrhovateľa bez ohľadu na rozhodnutie
zo zisťovacieho konania. K zámeru bolo doložené kladné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny.)
f. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä
vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je
transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/
oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na
vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/
environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie
zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa
nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.
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Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany vôd sú
právne záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby na území SR a aj v danom prípade budú zo strany navrhovateľa
dodržané. Navrhované riešenie rešpektuje Rámcovú smernicu o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy.
(Vyhodnotenie: Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je povinnosťou navrhovateľa bez ohľadu na rozhodnutie
zo zisťovacieho konania. Rámcová smernica je implementovaná do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
K zámeru bolo doložené kladné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej vodnej správy.)
g. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v
ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/
documentRepository/downloadDocument?documentId=441).
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V prípade navrhovanej zmeny činnosti v existujúcej zberni
odpadov je požiadavka na vypracovanie dokumentácie pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa § 16a
neprimeraná. V prevádzke zberne sa voda používa v minimálnom rozsahu (sociálne účely + pitné účely). Vzhľadom
na charakter a rozsah predmetnej činnosti nie je predpoklad, že prevádzka zberne ovplyvní stav vodných útvarov.
(Vyhodnotenie: Uvedené je v kompetencii príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Dodržiavanie všetkých zákonov
a noriem je povinnosťou navrhovateľa bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania.)
h. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí
navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok
a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú
vystavený nadmernému zaťaženiu.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: K požiadavke p. Slávika zdôrazňujeme, že ide o existujúcu
zberňu odpadov a Oznámenie o zmene definuje existujúcu obytnú zástavbu na strane č. 34 v kapitole Vplyvy na
obyvateľstvo. Pri samotnej prevádzke zdrojom hluku môže byt občasná nepravidelná manipulácia s odpadmi pri
dovoze a expedícii. Vzhľadom k tomu, že predmetná činnosť je pokračovaním - od roku 2011 prevádzkovanej
zberne odpadov bude toto negatívne pôsobenie na obyvateľstvo málo významné. Nákladnou dopravou sa bude
realizovať len vývoz jednotlivých výstupných komodít k ďalším spracovateľom odpadov na základe zmluvného
vzťahu. Frekvencia vývozov druhotných surovín bude cca 1x týždenne, max 2 nákladné autá. Zdôrazňujeme, že ide
o existujúcu zberňu odpadov. Z uvedených dôvodov nepovažujeme požiadavku p. Slávika na obstaranie hlukového
posúdenia, posúdenia rozptylových vplyvov, tiež na dendrologický posudok a svetlotechnický posudok vo vzťahu
k druhu a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti za relevantnú.
(Vyhodnotenie: Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti vzhľadom na najbližšiu obytnú zástavbu a inú zástavbu
s dlhodobým pobytom osôb je zrejmé z priloženého protokolu z merania hluku v životnom prostredí, posúdenia
zdravotných rizík a hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Takisto
je uvedené aj v odôvodnení rozhodnutia. Hlukové vplyvy v okolí navrhovanej zmeny činnosti podrobne hodnotí
protokolu z merania hluku v životnom prostredí a posúdenia zdravotných rizík a hodnotenia vplyvov na verejné
zdravie, hodnotí ich aj oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a boli vyhodnotené aj v rozhodnutí. Ide o existujúcu
zberňu, kde predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena rozsahu druhov odpadu, ktoré budú predmetom zberu
a zároveň dochádza k zmene prevádzkovateľa. Z uvedeného dôvodu ne je potrebný dendrologický posudok ani
svetlotechnické posúdenie.)
i. Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku
podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky
životného prostredia.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Potrebu statického posudku v zmysle ust. zákona č.50/1976 Zb.
– stavebný zákon v znení neskorších predpisov posudzuje stavebný úrad v stavebnom konaní, vzhľadom k tomu,
je uvedená požiadavka irelevantná.
(Vyhodnotenie: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nepredpisuje v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti riešiť statiku navrhovanej činnosti, statika stavby sa rieši v projekte pre povoľovacie konanie.)
j. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa
naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu
strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo spracované v
súlade s požiadavkami zákona č.24/2006 Z.z,. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Prílohou č.8a k zákonu.
(Vyhodnotenie: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo spracované v súlade s požiadavkami zákona
č.24/2006 Z.z,. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Prílohou č.8a k zákonu o posudzovaní.)
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k. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny
geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako
podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Predložené Oznámenie o zmene činnosti – ide o existujúci
areál zberne - neuvažuje so stavebnou činnosťou, ktorá by si vyžadovala geologický a hydrogeologický posudok.
O potrebe tohto posudku rozhoduje v stavebnom konaní stavebný úrad. Vzhľadom k uvedenému považujeme
predmetnú požiadavku za irelevantnú.
(Vyhodnotenie: Predložené Oznámenie o zmene činnosti – ide o existujúci areál zberne - neuvažuje so stavebnou
činnosťou, ktorá by si vyžadovala geologický a hydrogeologický posudok. O potrebe tohto posudku rozhoduje v
stavebnom konaní stavebný úrad.)
l. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných
vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj
to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Predmetom Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie sú
žiadne vodné stavby a preto je uvedená požiadavka irelevantná. V obci Dobrá nie je vybudovaná verejná kanalizácia.
(Vyhodnotenie: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nerieši výstavbu vodných stavieb. Jedná sa o zmenu
existujúcej činnosti s existujúcim odkanalizovaním. Odpadové vody z objektu, v ktorom sa nachádza WC existujúcej
zberne odpadov (splaškové odpadové vody) sú vypúšťané do existujúcej žumpy. Vody z povrchového odtoku sú
vsakované do okolitého prostredia. K zámeru bolo doložené kladné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru
starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy. Podrobnejšie to bude riešiť dokumentácia pre
povolenie stavby podľa osobitných predpisov.)
m. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných
činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia.
Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré
sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia
a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k
nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Súlad s územným plánom je riešený v kapitole IV.3. Vplyvy na
urbánny komplex a využitie zeme predloženého Oznámenia o zmene.
(Vyhodnotenie: Obce Dobrá vo svojom stanovisku k súladu navrhovanej zmeny činnosti s platným územným plánom
obce uviedla, že od roku 1997 obec nedala vypracovať nový územný plán, ani pôvodný nebol doplnený prípadne
aktualizovaný. Tým pádom obec nemá v súčasnosti platný územný plán, takže ani činnosť nemôže byť v súlade s
platným územným plánom obce Dobrá. Obec neplánuje vypracovať v blízkej budúcnosti nový územný plán obce.
V zmysle ust. § 11 ods. 2 stavebného zákona sú obce, ktoré majú menej ako 2000 obyvateľov povinné obstarať
územný plán, ak je potrebné riešiť umiestnenie verejnoprospešnej stavby, medzi ktoré sa navrhovaná zmeny činnosti
neradí.)
n. Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť
navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/
povinnosti-podnikatela).
o. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva
SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/
poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných
zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s Programom odpadového
hospodárstva SR, ako aj s Programom odpadového hospodárstva Košického kraja, ktorých jednou z priorít je
separovaný zber odpadov a materiálové zhodnotenie odpadov. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do
roku 2020 uvedeným v Programe odpadového hospodárstva SR, je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku
a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Tento dokument ďalej zdôrazňuje zásadnejšie
presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie
odpadov, pričom strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020
zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady. Pre železné
a neželezné kovy (t. j. predmet konania) stanovuje Program odpadového hospodárstva SR cieľ do roku 2020
ich materiálové zhodnocovanie na úroveň 90 % a nulové energetické zhodnocovanie a postupným znižovaním
skládkovania na úroveň maximálne 1 %. Pre použité batérie a akumulátory (t. j. predmet konania) stanovuje Program
odpadového hospodárstva SR v rámci ich zberu tieto ciele – dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných
batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015 a 45 % pre rok 2016, dosiahnuť zber použitých automobilových
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batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových
batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku, dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií
a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a
akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Z uvedeného vyplýva, že zmena navrhovanej činnosti priamo
súvisí s cieľmi, ktoré stanovuje Program odpadového hospodárstva SR.
(Vyhodnotenie: Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva sú právne záväzné pre
všetky právnické a fyzické osoby na území SR. Povinnosť plnenia zákonných povinností na úseku odpadového
hospodárstva vyplýva zo zákona. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doložené kladné stanovisko
Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva.)
p. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej
pôdy č.220/2004 Z.z.
q. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto
záberu.
r. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho
územia.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Navrhovaná zmena činnosti nezaberá žiadnu poľnohospodársku
pôdu.
(Vyhodnotenie: Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je povinnosťou navrhovateľa bez ohľadu na rozhodnutie
zo zisťovacieho konania. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli prevádzky. Zmena navrhovanej
činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy.)

Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena
bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe
č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s
environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho
stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“
prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto
prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia
a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach
záverečného stanoviska.
(Vyhodnotenie: Príslušný orgán posúdil navrhovanú zmenu činnosti, vyhodnotil vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia, vyhodnotil jednotlivé pripomienky k oznámeniu o zmene činnosti doručené od dotknutých
orgánov, povoľujúcich orgánov, dotknutej obce, navrhovateľa a verejnosti. Pri rozhodovaní použil aj kritériá uvedené
v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a rozhodol, že navrhovaná zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona
o posudzovaní, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.)
V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru
„Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok
uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona
EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
(Vyhodnotenie: Príslušný orgán v rozhodnutí zo zisťovacieho konania vyhodnotil jednotlivé pripomienky doručené k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a relevantné pripomienky preniesol do podmienok rozhodnutia, ktoré bude
treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje
životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie
tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto
poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný
obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov
účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný
nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie
podrobnosti ustanoví osobitný predpis“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa
činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie
alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych
ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10 zákona o životnom
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prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich
zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.“
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Dodržiavanie platných právnych predpisov je všeobecnou
povinnosťou každého.
Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené
funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v
dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:
s) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V zberni budú objekty výškovo zosúladené s okolitou zástavbou
a v rámci areálu zberne funkčne zosúladené.
(Vyhodnotenie: Riešená zmena činnosti je výškovo zosúladená s okolitou najbližšou zástavbou a funkčne zosúladená
s existujúcou prevádzkou.)
t) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V rámci Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nebudú
realizované také stavebné práce, v rámci ktorých by bolo možné použiť materiály zo zhodnocovaných materiálov. V
prípade, že v rámci vybavenia zberne zbernými nádobami takáto možnosť bude a bude to cenovo prístupné riešenie,
uprednostníme ho.
(Vyhodnotenie: Jedná sa zmenu existujúcej prevádzky s minimálnymi stavebnými úpravami. Konkrétne materiálové
vyhotovenie stavby bude riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. Odporučenie uprednostnenia
materiálov zo zhodnocovaných odpadov, v prípadoch, kde je to možné bez ohrozenia statiky a funkčných vlastností
objektov bude dané do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa
dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov. Navrhovateľ uviedol, že v prípade, že ak v rámci vybavenia zberne zbernými nádobami bude možnosť
použitia nádob z recyklovaných odpadov a bude to cenovo prístupné riešenie, uprednostní ho.)
u) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia
upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk
či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej
plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v
danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V rámci zmeny navrhovanej činnosti nebude realizovaná žiadna
výstavba parkovacích plôch, zeleň je jestvujúca.
(Vyhodnotenie: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nerieši nové parkovacie miesta. Jedná sa o zmenu
existujúcej prevádzky. Parkovacie miesta sú existujúce. Manipulačné plochy sú zo zhutnej štrkodrvy. Plochy, kde sa
bude skladovať nebezpečný odpad musia byť zabezpečené proti atmosferickým zrážkam, nepriepustné a opatrené
náterom odolným voči pôsobeniu znečisťujúcich látok.)
Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks
dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V rámci zmeny navrhovanej činnosti nebude realizovaná žiadna
výstavba parkovacích plôch, zeleň je jestvujúca.
(Vyhodnotenie: Jedná sa o zmenu existujúcej prevádzky. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nerieši nové
parkovacie miesta.)
v. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-
html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002
Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej
dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať
isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-
vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Predmetná zmena činnosti v existujúcej zberni odpadov nezahŕňa
výstavbu takého charakteru, aby si vyžadovala postup v zmysle uvedenej metodiky Európskej komisie.
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(Vyhodnotenie: Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je povinnosťou navrhovateľa bez ohľadu na rozhodnutie
zo zisťovacieho konania. Dažďové vody sú vsakované do okolitého prostredia a riešením manipulačnej plochy
zhutnenou štrkodrvou je zabezpečené zadržiavanie vody v území.)
w. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými
vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného
zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by
mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových
možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
x. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
y. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu)
za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V danom prípade ide o Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
podľa osnovy – Príloha č.8a) k zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaná vplyvov na životné prostredie, nie o zámer. Zmena
navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci existujúcej zberne odpadov a nie je možné zohľadniť predmetné
požiadavky.
(Vyhodnotenie: Jedná sa o zmenu existujúcej zberne odpadov, budovanie parčíka je v prípade uzavretého areálu
zberne neopodstatnené a ani priestorovo vzhľadom na využitie celého existujúceho areálu na zber odpadov
nerealizovateľné. Nakladanie s vodami je v oznámení o zmene navrhovanej činnosti pre posúdenie oznámenia o
zmene dostatočne popísané a podrobnejšie bude uvedené v projekte pre povolenie podľa osobitných predpisov.
Zmena činnosti nerieši výstavbu objektov s vertikálnymi plochami. Použitie zelených strešných krytín je možné
odporučiť, realizácia by si ale vyžiadala špecifické technické riešenia, zvýšenie nákladov stavby, väčšie zaťaženie
strechy a tým aj zvýšenie nárokov na nosné konštrukcie objektov. Rieši sa len prestrešenie plochy pre skladovanie
nebezpečných odpadov. Je ale plne na navrhovateľovi zváženie uvedeného technického riešenia v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie.)
z. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného
červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou
farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Navrhovateľ poukazuje na charakter a účel zmeny navrhovanej
činnosti, ktorým je vytvorenie podmienok pre prevádzku zariadenia na zber odpadov, v ktorom sa odpady zbierajú
a dočasne uskladňujú podľa ich kategórie, teda ide o separovaný zber odpadov. Preto túto námietku považujeme
za bezpredmetnú.
(Vyhodnotenie: Povinnosť zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov vyplýva navrhovateľovi so zákona o
odpadoch. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je povinnosťou navrhovateľa bez ohľadu na rozhodnutie zo
zisťovacieho konania.)
Podmienky uvedené v písmenách s) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné
podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné
opatrenia.
(Vyhodnotenie: Viď. vyhodnotenie jednotlivých bodov.)
3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky
orientovanej trhovej ekonomiky“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast
súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992
Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť
uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie
ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je „život každého
človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a
dosiahnutie blahobytu“.
Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
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životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v
súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad
všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie
prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania,
kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia
zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.
Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen
kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk;
t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše,
poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných
opatrení:
aa) Navrhovateľ vysadí v obci Dobrá 25ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach
obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: Požiadavka nie je právne relevantná. V rámci zmeny navrhovanej
činnosti nebude realizovaný žiadny výrub drevín, nemôže byť uplatnená požiadavka náhradnej výsadby.
(Vyhodnotenie: V rámci zmeny navrhovanej činnosti nebude realizovaný žiadny výrub drevín. Ide o existujúcu
zberňu odpadov v obci Dobrá, prevádzkovanú od r.2011. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena rozsahu
druhov odpadu, ktoré budú predmetom zberu a zároveň dochádza k zmene prevádzkovateľa. Navrhovaná zmena
bude využívať existujúci areál zberne v obci Dobrá, spevnené plochy, ako aj existujúcu infraštruktúru. Plochy na
zhromažďovanie odpadov budú upravené v zmysle požiadaviek na ochranu pred znečisťujúcimi látkami a prevádzka
zberne bude doplnená o zodpovedajúce kontajnery a nádoby na dočasné uloženie odpadov. Vzhľadom na uvedené,
že sa nejedná o novú činnosť ale len o rozšírenie rozsahu druhov zbieraných odpadov nepovažujeme za opodstatnené
navrhované kompenzačné opatrenie.)
bb. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády exteriérov
a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha,
plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen
pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V rámci Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nebudú
realizované stavby takého charakteru, na ktorých by bolo možné uplatniť uvedené požiadavky.
(Vyhodnotenie: Realizácia uvedenej požiadavky je plne na zvážení navrhovateľa, táto požiadavka nesúvisí s
posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní.)
cc. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018
a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter
tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase
naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/)
Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy
spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo
satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-
oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou
vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://
www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?
page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné
opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku
najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať
do projektovej dokumentácie zámeru:
i. Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je
veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu
tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv.
tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú
zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10
%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí
nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a
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negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže
zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných
prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného
prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením
transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a
v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály
a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín
pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení
proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej
vody
v. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity
územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia
zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
• Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach,
osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V danom prípade ide o zmenu navrhovanej činnosti v existujúcej
zberni odpadov, k Oznámeniu nie je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, vzhľadom k tomu, uvedené
požiadavky nebudú zapracované do projektovej dokumentácie.
(Vyhodnotenie: Navrhovateľ v oznámení o zmene navrhovanej činnosti dostatočne popísal ako informácie o
súčasnom stave životného prostredia tak aj vyhodnotenie vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia v súlade
so zákonom o posudzovaní. Stratégia je koncepčný materiál, ktorý dáva podklad pre ďalšie legislatívne riešenia.
(citácia zo stratégie: Aspekty zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky by sa, s ohľadom na prierezovosť
a význam, mali primerane zohľadňovať pri tvorbe legislatívneho rámca v každej oblasti hospodárstva. napr. jednou z
významných oblastí, ktorá si v budúcnosti bude vyžadovať zmeny v legislatíve je územné plánovanie. V súčasnosti
sa pripravuje nový Stavebný zákon, kde je potrebné relevantne premietnuť problematiku zmeny klímy priamo do
základných nástrojov územného plánovania, ktorými budú územnoplánovacia štúdia a územnotechnické podklady.
Pri tvorbe Koncepcie územného rozvoja SR okrem východiskového podkladu, ktorým by mala byť Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR, by medzi východiskové podklady mala patriť aj Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy). Z uvedeného vyplýva, že stratégia nie je právne záväzný predpis, ale slúži na implementáciu
problematiky do všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri vypracovaní oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti boli zohľadnené aj niektoré opatrenia zo „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy“ (napr. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši nakladanie s dažďovými vodami vsakovaním
vody terénu, manipulačné plochy sú riešené formou zhutnenej štrkodrvy, celý areál je oplotený).)
dd. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
Stanovisko a doplňujúce informácie navrhovateľa: V prevádzke predmetnej zberne odpadov sa nakladá s druhmi
odpadov, ktoré sú uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti – časť Odpady na str.13 Oznámenia. V
budúcnosti navrhovateľ môže zvážiť možnosť zriadenia kompostoviska pre biologicky rozložiteľný odpad.
(Vyhodnotenie: Do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa
dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov je prenesená podmienka osadenia kompostéra na pozemku navrhovateľa pre zhromažďovanie biologicky
rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe zelene nachádzajúcej sa v areáli prevádzky.)
Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné
podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho
zisku.
(Vyhodnotenie: Pripomienky sú vyhodnotené a relevantné pripomienky sú prenesené do podmienok rozhodnutia
ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom
procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.)
4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o
príčinách a následkoch tohto stavu.“
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Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom
webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť
o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to
ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a
iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“
Podľa čl. 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí, že orgány
verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe
žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej
dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem;
v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“
Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom
webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného
stanoviska alebo povolenia“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami
zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame
zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti
úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2
Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.
Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na základe našich
skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak sme nútení využívať opravné
prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne
zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju
konštruktívnu súčinnosť.
(Vyhodnotenie: Príslušný orgán si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona. V rámci zisťovacieho konania OÚ
Trebišov, OSŽP oznámil dňa 02.09.2019 začatie zisťovacieho konania a doručil oznámenie o zmene činnosti podľa
§ 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcim
orgánom, navrhovateľovi, dotknutej obci a zverejnil ho spolu s oznámením o predložení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu (od 02.09.2019 do 19.09.2019) a v
informačnom systéme EIA/SEA (od 02.09.2019):
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobra-zariadenie-na-zber-odpadov.
Lisom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-042 zo dňa 12.12.2019 oboznámil príslušný orgán účastníkov konania
a zúčastnené osoby s podkladmi rozhodnutia a doplňujúcimi informáciami ako aj stanoviskami doručenými k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a dal im možnosť v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a spôsobu jeho
zistenia.)

5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej
od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými
povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania
vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní,
resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika
implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru
(Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“.
Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a
záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení
rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo
vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii
práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť
výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym
prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného
prostredia pre nasledovné konania.
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo
schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá
má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi
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navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch
strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa
so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3)
Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v
záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom
pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje
právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta.
Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom
resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou,
ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA
č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu
posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzultácií máme právo nielen v dôsledku ustanovenia §63 zákona
EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného
nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými
informáciami týkajúcimi sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú;
odporúčame preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať termín konzultácie tu: https://
services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
(Vyhodnotenie: Príslušný orgán si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona. V rámci zisťovacieho konania OÚ
Trebišov, OSŽP oznámil dňa 02.09.2019 začatie zisťovacieho konania a doručil oznámenie o zmene činnosti podľa
§ 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcim
orgánom, navrhovateľovi, dotknutej obci a zverejnil ho spolu s oznámením o predložení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu (od 02.09.2019 do 19.09.2019) a v
informačnom systéme EIA/SEA (od 02.09.2019):
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobra-zariadenie-na-zber-odpadov. V oznámení o predložení oznámenia
o zmene činnosti - informácii pre verejnosť okrem iného Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné
prostredie oznámil, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť,
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) alebo vykonať konzultácie podľa
§63 zákona na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, počas úradných hodín.
Lisom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-042 zo dňa 12.12.2019 oboznámil príslušný orgán účastníkov konania
a zúčastnené osoby s podkladmi rozhodnutia a doplňujúcimi informáciami ako aj stanoviskami doručenými k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a dal im možnosť v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a spôsobu jeho
zistenia.
Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov musí navrhovateľ
zapracovať písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho
konania.
Príslušný orgán uviedol v rozhodnutí aj informáciu pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti, ktorá má v súlade s
ustanoveniami §24, ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej
činnosti alebo jej zmene.
Okresný úrad Trebišov listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-019 zo dňa 24.09.2019 oznámil dotknutým
subjektom zvolanie konzultácie na deň 04.10.2019 o 10:00 hodine. Konzultácie sa zúčastnila len spracovateľka
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Združenie domových samospráv sa ospravedlnilo, že sa konzultácie
nemôže zúčastniť.
Konzultáciu otvoril Ing. Igor Pač, pracovník Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Oznámil prítomným, že konzultácia sa koná k podanému
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oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ navrhovateľa PharmaCorp, s.r.o.,
Hlavná 144/8, 076 41 Dobrá, IČO: 50156985.
Spracovateľka oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Ing. Jana Marcinková ospravedlnila navrhovateľa, že sa
nemohol zúčastniť konzultácie z dôvodu iných pracovných povinností. Zároveň oznámila, že bude poštou obratom
zaslaná oprava nesprávne uvedených údajov z hľadiska kapacity zariadenia čo sa týka nebezpečných odpadov, ku
ktorým došlo pri nesprávnom výpočte. Max. kapacita nebezpečných odpadov sa zníži na max. 1200 ton/rok (pôvodne
3000 t/rok) z toho staré vozidlá 800 t/rok (pôvodne 2400 t/rok), použité batérie a akumulátory 200 t/rok (pôvodne
400 t/rok), kapacita elektroodpadu sa nemení zostáva 200 t/rok.
Ing. Igor Pač zhrnul doterajší priebeh procesu zisťovacieho konania a oboznámil prítomných s doručenými
stanoviskami a pripomienkami. Oznámil tiež, že Obec Dobrá bola požiadaná o stanovisko, či navrhovaná zmena
činnosti je v súlade s platným územným plánom obce, keďže to vo svojom stanovisku neuviedla a zároveň bol
požiadaný Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania o usmernenie
k platnosti Územného plánu. Zatiaľ neboli doručené odpovede. Ku konzultácii neboli zo strany prítomných žiadne
pripomienky.)

Povoľujúci orgán, rezortný orgán a dotknuté orgány, ktoré v zákonom stanovenej lehote nezaslali svoje písomné
stanovisko, podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa ich stanovisko považuje za súhlasné.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom pod.č. OU-TV-OSZP-2019/009107-018 zo
dňa 23.09.2019 upovedomil účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Okresný úrad Trebišov listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-019 zo dňa 24.09.2019 oznámil dotknutým
subjektom zvolanie konzultácie na deň 04.10.2019 o 10:00 hodine. Konzultácie sa zúčastnila len spracovateľka
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Združenie domových samospráv sa ospravedlnilo, že sa konzultácie
nemôže zúčastniť.
Konzultáciu otvoril Ing. Igor Pač, pracovník Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Oznámil prítomným, že konzultácia sa koná k podanému
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ navrhovateľa PharmaCorp, s.r.o.,
Hlavná 144/8, 076 41 Dobrá, IČO: 50156985.
Spracovateľka oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Ing. Jana Marcinková ospravedlnila navrhovateľa, že sa
nemohol zúčastniť konzultácie z dôvodu iných pracovných povinností. Zároveň oznámila, že bude poštou obratom
zaslaná oprava nesprávne uvedených údajov z hľadiska kapacity zariadenia čo sa týka nebezpečných odpadov, ku
ktorým došlo pri nesprávnom výpočte. Max. kapacita nebezpečných odpadov sa zníži na max. 1200 ton/rok (pôvodne
3000 t/rok) z toho staré vozidlá 800 t/rok (pôvodne 2400 t/rok), použité batérie a akumulátory 200 t/rok (pôvodne
400 t/rok), kapacita elektroodpadu sa nemení zostáva 200 t/rok.
Ing. Igor Pač zhrnul doterajší priebeh procesu zisťovacieho konania a oboznámil prítomných s doručenými
stanoviskami a pripomienkami. Oznámil tiež, že Obec Dobrá bola požiadaná o stanovisko, či navrhovaná zmena
činnosti je v súlade s platným územným plánom obce, keďže to vo svojom stanovisku neuviedla a zároveň bol
požiadaný Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania o usmernenie
k platnosti Územného plánu. Zatiaľ neboli doručené odpovede. Ku konzultácii neboli zo strany prítomných žiadne
pripomienky.
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-021
zo dňa 30.09.2019 požiadal Obec Dobrá o stanovisko či obec má spracovaný územný plán, z akého je roku a či
navrhovaná zmena činnosti je alebo nie je v súlade s územným plánom obce. Obec bola požiadaná aby stanovisko
doložila na zvolanej konzultácii a v prípade, že sa konzultácie nezúčastní, aby ho doručila pokiaľ možno do dátumu
konania konzultácie.
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-022 zo
dňa 30.09.2019 požiadal Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania o
usmernenie k platnosti územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bol vypracovaný v roku 1997 a nebola aktualizovaná
a či je možné na základe nej skúmať súlad resp. nesúlad navrhovaných zámerov.
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-032 zo
dňa 08.10.2019 zaslal Obci Dobrá urgenciu k žiadosti o stanovisko ohľadom súladu navrhovanej činnosti s územným
plánom obce.
Navrhovateľ PharmaCorp, s.r.o., Hlavná 144/8, 076 41 Dobrá doručil dňa 09.10.2019 doplnenie Oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ zo dňa 27.9.2019, v ktorom boli znížené niektoré
kapacitné údaje zariadenia ako bolo uvedené spracovateľkou oznámenia na konzultácii konanej dňa 04.10.2019.
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Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil uvedené doplnenie v informačnom systéme
EIA/SEA na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobra-zariadenie-na-zber-odpadov.
Navrhovateľ PharmaCorp, s.r.o., Hlavná 144/8, 076 41 Dobrá požiadal listom zo dňa 09.10.2019 doručeným dňa
11.10.2019 Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP o prerušenie zisťovacieho konania navrhovanej zmeny
činnosti Dobrá - zariadenie na zber odpadov podľa §20 ods.1 zákona o posudzovaní. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že
k oznámeniu o zmene činnosti zaslal stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, ktorý v svojom
stanovisku pod číslom A/2019/01056 zo dňa 26.9.2019, požaduje spracovať hodnotenie vplyvov na verejné zdravie,
v súlade s §52 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z. v spojení s Vyhláškou MZ SR č. 233/2014 Z.z. Na základe
vyššie uvedeného navrhovateľ požiadal príslušný orgán, Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, o prerušenie zisťovacieho konania podľa §20 ods. 1 zákona o posudzovaní, do doloženia dokumentu
„Hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA)“, vrátane doloženia nového stanoviska, ktoré vydá Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Trebišove. Ako navrhovateľ činnosti sa zároveň zaviazal, že uvedené podklady doloží
v čo najkratšom možnom čase, pretože je hlavne záujme navrhovateľa, aby bolo čo najrýchlejšie pokračované v
uvedenom konaní.
Na základe uvedenej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom
pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-035 zo dňa 11.10.2019 na návrh navrhovateľa PharmaCorp, s.r.o., Hlavná 144/8,
076 41 Dobrá doručený dňa 11.10.2019 podľa §20 ods. 1 zákona o posudzovaní prerušil zisťovacie konanie k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Dobrá - zariadenie na zber odpadov“ do doby doplnenia oznámenia o
zmene činnosti - doloženia hodnotenia vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na verejné zdravie (HIA) a doloženia
nového stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, najviac ale na 60 dní v súlade s §20
ods. 1 zákona o posudzovaní.
Dňa 17.10.2019 bolo telefonicky preverované na Okresnom úrade Košice, odbore výstavby a bytovej politiky
oddelení územného plánovania či im bola doručená žiadosť o usmernenie pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-022
zo dňa 30.09.2019 nakoľko v elektronickom doručovaní je síce vykázané doručenie ale chýba doručenka a zatiaľ
nebola doručená odpoveď na uvedený list. Zo strany OÚKE, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia
územného plánovania bolo oznámené, že im uvedený list nebol doručený, preto Okresný úrad Trebišov, odbor
starostlivosti o životné prostredie opätovne listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-036 zo dňa 17.10.2019
požiadal o usmernenie. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
zaslal odpoveď pod č. OU-KE-OVBP1-2019/054773 zo dňa 21.10.2019 v ktorej uviedol:
Obec Dobrá má tak ako uvádzate schválený územný plán z roku 1997. Od schválenia obec tento územnoplánovací
dokument neaktualizovala. V zmysle ust. § 141 ods. 10 stavebného zákona územnoplánovacia dokumentácia
schválená do 01.08.2000, ktorá nebola do 31.07.2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa ust. § 30 ods. 4
stavebného zákona stráca od 01.08. 2006 záväznosť. T.j. obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky,
preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový.
Keďže obec Dobrá od schválenia územného plánu obce v roku 1997 nespracovala žiadne zmeny a doplnky ani
nepreskúmala jeho aktuálnosť (tunajší úrad o tom nemá vedomosť a ani pôvodný územný plán nie je uložený v
tunajšom archíve) tento územnoplánovací dokument stratil svoju záväznosť. K smernej časti územného plánu nie
je možné vypracovať ani zmeny a doplnky, nakoľko záväzné regulatívy novonavrhovaných funkčných plôch nie je
možné doplniť do neplatnej záväznej časti územného plánu.
V zmysle ust. § 11 ods. 2 stavebného zákona sú obce, ktoré majú menej ako 2000 obyvateľov povinné obstarať
územný plán ak je potrebné riešiť umiestnenie verejnoprospešnej stavby, čo predpokladáme, že zberný dvor bude.
(OÚ KE predpokladal, že sa jedná o obecný zberný dvor, v tomto prípade ide ale o súkromnú zberňu, ktorá sa
nezaraďuje medzi verejnoprospešné stavby.)
Na základe vyššie uvedeného, preto odporúčame obci Dobrá spracovať nový územnoplánovací dokument, ktorý
bude vypracovaný v súlade s dnes platnou legislatívou.
Obec Dobrá zaslala stanovisko k existencii územného plánu obce Dobrá pod č. 518/2019 zo dňa 25.10.2019, v
ktorom len konštatovala, že územný plán bol vypracovaný a schválený v rokoch 1997 a od roku 1997 obec nedala
vypracovať nový územný plán ani pôvodný nebol doplnený prípadne aktualizovaný.
Nakoľko Obec Dobrá v liste neuviedla či navrhovaná činnosť je alebo nie je v súlade s platným územným plánom
obce, Okresný úrad Trebišov listom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-039 zo dňa 31.10.2019 opätovne požiadal
Obec Dobrá o stanovisko, či navrhovaná zmena činnosti je alebo nie je v súlade s platným územným plánom obce
Dobrá.
Obec Dobrá doručila dňa 18.11.2019 stanovisko pod č. 555/2019 zo dňa 12.11.2019, v ktorom uvádza, že od roku
1997 obec nedala vypracovať nový územný plán, ani pôvodný nebol doplnený prípadne aktualizovaný. Tým pádom
obec nemá v súčasnosti platný územný plán, takže ani činnosť nemôže byť v súlade s územným plánom obce Dobrá.
Obec neplánuje vypracovať v blízkej budúcnosti nový územný plán obce.
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Navrhovateľ doložil dňa 10.12.2019 Protokol z merania hluku v životnom prostredí vypracovaný Ing. Petrom
Vankom dňa 02.11.2019, Posúdenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) vypracované
Ing. Jarmilou Kočišovou dňa 04.11.2019 a nové stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Trebišove pod č. A/2019/01239 zo dňa 4.12.2019. Protokol z merania hluku v životnom prostredí a HIA sú
zverejnené v IS EIA/SEA na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobra-zariadenie-na-zber-odpadov.
V stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pod č. A/2019/01239 zo dňa
4.12.2019 sa uvádza: RÚVZ so sídlom v Trebišove podaný návrh k zmene navrhovanej činnosti „Dobrá - zariadenie
na zber odpadov“ berie na vedomie a upozorňuje, že predmetnú činnosť je možné vykonávať pri dodržaní nižšie
uvedených podmienok:
- zabezpečiť plnenie povinností podľa § 27 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. na ochranu vnútorného prostredia budov pred
hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia;
- zabezpečiť plnenie povinností podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého je fyzická osoba - podnikateľ
a právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroj hluk, infrazvuku alebo vibrácií povinná zabezpečiť, aby
expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc
ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) cit. zákona;
- zabezpečiť plnenie požiadaviek ustanovených v NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko;
- dodržať všetky technické a technologické postupy, ktoré majú eliminovať všetky riziká ohrozenia zdravotného
stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady a pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia
vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
Súčasne žiadateľa upozorňuje, že:
- podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. ste povinný pred začatím činnosti v prevádzke zariadenia na zber
odpadov, predložiť návrh na posúdenie priestorov v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. a v prípade,
že priestory zariadenia nebudú riešené v súlade s platnou legislatívou, nebudú kladne posúdené.
(Vyhodnotenie - Podmienky sú prenesené do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov.)

Lisom pod č. OU-TV-OSZP-2019/009107-042 zo dňa 12.12.2019 oboznámil príslušný orgán účastníkov konania
a zúčastnené osoby s podkladmi rozhodnutia a doplňujúcimi informáciami ako aj stanoviskami doručenými k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a dal im možnosť v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a spôsobu jeho
zistenia.
K predmetnému upovedomeniu boli doručené nasledujúce stanoviská:
1. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava doručené dňa 01.01.2020
e-mailom -
Vyjadrenie k doplňujúcej informácii podľa §33 ods.2 Správneho poriadku:
Doplňujúca informácia je dostatočná, pomerne dobre vysvetľuje uvažovanie navrhovateľa. Napriek uvedenému
má navrhovateľ nedostatky spočívajúce v nedostatočnom pochopení environmentálnych súvislostí; za osobitnú
zmienku stojí zvláštny názor navrhovateľa, že dodržiavanie zákonov sa mu zdá byť neprimerané (vodný zákon,
zákon OPK). Uvedomujeme si, že ide o zmenu existujúcej činnosti, podstata našich pripomienok smeruje k tomu,
aby sa navrhovaná činnosť zmenila viac ako navrhovateľ predpokladal a to o nami navrhované environmentálne
opatrenia. Navrhovateľovi odporúčame rezervovať si konzultáciu tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-
domovych-samosprav/widget?lang=sk; sme pripravení mu vysvetliť environmentálne súvislosti a poskytnúť
potrebnú súčinnosť.
Na nami uplatnených pripomienkach trváme v plnom rozsahu ako aj na uvedení podmienok ZDS uvedených v druhej
a tretej časti nášho pôvodného odôvodneného stanoviska. Či je potreba ďalšieho posudzovania musí rozhodnúť úrad
a svoje rozhodnutie zdôvodniť v zmysle §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z.
(Vyhodnotenie: Viď vyhodnotenie jednotlivých pripomienok Združenia domových samospráv uvedené vyššie v
odôvodnení.)
2. Navrhovateľ doručené dňa 03.01.2020 e-mailom - nemá námietky k podkladom rozhodnutia.

OÚ Trebišov, OSŽP, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a
ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
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obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti.
Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov,
dotknutej obce a verejnosti.
Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti
uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov. Do výroku rozhodnutia boli zapracované
podmienky, ktoré vyplynuli z jednotlivých pripomienok a podmienok dotknutých subjektov vrátane verejnosti po
ich vyhodnotení.
Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní.
OÚ Trebišov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení
dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona
o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa §24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Na vedomie - rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov:
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov (OO, OH,
OPaK, ŠVS)
2. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov
3. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Doručuje sa

PharmaCorp, s.r.o.
Hlavná 144 8
076 41 Dobrá
Slovenská republika

Združenie domových samospráv, o.z.
Rovniankova 1667 14
851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika

Obec Dobrá
Hlavná 9 151
076 41 Dobrá
Slovenská republika
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Na vedomie
Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov 1


